
’t Olde boek met femiliekiekies  
 
 
Ken ie ’t nog ? . . .  ’t Testament  van Boudewijn de Groot  uut  1966 ?  
 
Voor mijn ouders is het album met de plaatjes 
Die zo vals getuigen van een blijde jeugd 
Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes 
Die een kind opvoeden in eer en deugd 
En verder krijgen ze alle dwaze dingen 
Terug die ze mij teveel geleerd hebben die tijd 
Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen 
Groot te worden zonder diep berouw en spijt 

 
Een jöör of wat elèden ef mien breur ’t olde fotoalbum van mien olders   
met-enömmen  umme ien en ander weer een bettien in örde te maken en 
gelieke alle foto’s digitaal op te slaon.  Anvankelijk waeren der sporadisch wat 
foto’s uut ’t lèven van mien olders en un pärremataosie en laterder bint der de 
foto’s van un kinder en femilie-uutstappies bi’j ekommen.  

 
In de loop der jören waeren der ier en döör al wel wat foto’s uut ’t album 
verdwenen en bi’j de niet meer thuuswonenden terechte  ekommen.    Wat 
aoverbleven  was  een  ga-os.  



Umme te veurkommen dät strakkies, as nog meer mensen uut de tied raken, alles op 
gegèven moment zol wörren  vot-esmeten  . .  ef mien breur alles wat ij nog 
kon achteralen  in-e-scant en zo meugelijk van commentaer  veurzien.  
Dät wil zègen . .  veural de namen en jöörtallen an de foto's  toevoegen.  Zo van 
wie is wie . . . en zo jao . . wöörumme dan. IJ ef der wat reizen an of-edaon 
umme de nog lèvenden, die op de plagies stonnen, te vraogen of ter nog 
andere zaken ’t vemelden  weerd bint. En zo kregen mien grootolders en 
aovergrootolders inies een gezichte. Best wel vremd eigenlijk . .  ik ebbe die 
mensen van mien lèvensdaegen nooit ezien die waeren veur mien geboorte al 
uut de tied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veurige maond wier mien breur 71 en ef bi’j die gelègen-eid alle breurs een 
USB-stick en een boekwärkien as mini-fotoalbum egöven met alle in-escande 
foto’s en  de  achteraalde  gegèvens. 
 
Mens wat is dät mooi umme der weer is in te kunnen kieken . . . wat bi’j 
eigenlijk al weer een kladde vegèten en wat kommen der een veraelen lös a-j 
met  mekander  deur die  olde  beelden  gaot. 
 

 
Foto’s van ’t achterthuus an de Riouwstraote, wöör ik bin 

geboren, en dan zie-j inies die vervluukte matteklopper 
naost  de  keukendeure  an  de  mure  angen.  
 

Wat e-k wat met dät dink op mien sodemieter e-ad.     
 

Oezo die zolteloze pröties ? . . . Ik bin der wel groot 
umme  ewörren . . . en  wete  now nog  wat wel en of 
wat niet maggen. 



Foto’s van femiliefeessies zoas  vejöördaegen of een (h)uwelijksjubileum, 
wöörbi’j in een propvolle uuskamer ook nog ies veurdrachten wieren egöven. 
”de Dominee en de Flesse ”. . . ”Liflaf op de Pot ”, . . . ”de Dronken Student ”, 
jao zels de kinder deeën der an met, met imitaties van “Dorus” in zien oestbu’je 
op veer wielen, de . . .”Drie Ienzaeme Cowboys” en gao zo maer deur en 
netuurlijk muziek maken  en zingen . . .  alles kump weer baoven bi’j  ’t zien van  
die olde foto’s .  

 
En nao een posien  kump dan ook ’t besef dät juust die zaken , van ’t oe kunnen 
(en willen) erinneren steeds muuilijker giet wörren, as deur de medärne tied 
van  ’t digitale tiedpärk der allemachtig völle materiaal wörren op-eslagen dät 
ie aost niks meer oeven te missen.  
Maer oe zat dät ook al weer ?. . . .  Soms ku-j deur de bomen ’t bos niet meer 
zien!    
Der is strakkies zo allemachtig völle vast-elegd dät ’t wel ies veskrikkelijk 
muuilijk giet wörren um de juuste foto’s terugge te vinnen.  Ik wete uut eigen 
ervaerink dät ’t niet tiedig vaste leggen van een foto-ärchief enörm völle tied 
giet vraogen  dit asnog  te gaon doen.  
Foto’s  in een skoenendeuze, was altied al een gemärtel die een keertien te 
ördenen of in een album te doen .  .  .  ie weten de kreet vaste nog wel .  .  . 
”dät is mooi veur van-t  winter ” . . .  en  döör  bleven ’t  dan  ook  vake  bi’j. 



Deur de digitale opslag wörren de foto’s slechs nog maer bepärkt bekeken en 
wörren der ook niet al te völle  ofdrukken meer  van  emaakt. 
’t  Tastbare giet dus een bettien verlören.   Ik wete wel dä-j een fotoalbum ook 
niet al te vake pakken . . . meestens allenig as ter toevallig aover een persoon 
wörren epraot die niet meer bestiet of a-j an ’t  oprumen kommen . . . dan wi-j 
der nog wel is een keertien in kieken.  Maer wanneer doe-j dät now op de 
computer ??    
’t Gemak wöörmet now foto’s wörren emaakt en digitaal wörren bewaert, 
maken dät ter ook enörm völle materiaal weer wörren ” verwijderd ”. 
As een computer ”crashen” of een ge-eugenkaerte beskadigen of in een 
magneetveld terechte kump,  bi’j  zomaer  onderden  fotos’  kwiet.   
De toekomst zal der strakkies steeds minder fotoalbums bieden . . .  en eigenlijk 
is dät  toch  wel  jammer.    A-j  older wörren is ’t erinneren  ien van de zaken   
die oe nog an glimlachen kan brengen. 
 
Van  mien  olders  was  ’t album  met  de  plagies, 
die  mi’j  erinneren  an  een  bli’je  jeugd. 
Ze  doen  mi’j denken  an  de  zolteloze  pröties, 
die  mi’j  opvoedden  in  eer  en  deugd. 
En  värder  wi-k  alle  dwaze  dingen  be-ollen,  
die  ze  mi’j  tevölle  eleerd  ebben  in  die  tied. 
Ik  liete  mi’j  tenslotte  ook  niet  dwingen, 
groot  te wörren  . .  zonder  diep  berouw  en  spiet. 
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